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Č. j. SVS/2015/062400-M 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, (dále také „KVS Olomouc“), 
jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a odst. 7 a § 49 odst. 1 písm. 
c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále také „veterinární zákon“), v souladu s ustanovením § 15 
odst.1, § 17  a §  54 odst. 1 písm. a),b),d),e), l) a r) a § 54 odst. 2 písm. a)  veterinárního zákona   
nařizuje tato  

 

mimořádná veterinární  opatření   

 

k  t l umení  a  zam ezení  š í řen í   nebezpečné  nákaz y –  m or u vče l í ho  
pl odu v  O l om ouckém kr a j i . 

 

Čl. 1 

Vymezení ohniska 
 

 

              Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu KVS Olomouc rozhodnutím o mimořádných 
veterinárních opatřeních č.j. SVS/2015/059666-M ze dne 10.06.2015 vyhlásila stanoviště chovu včel 
reg.č. CZ 89638587, v k.ú. obce Mladeč (696854), GPS: 49°42´13.290´´N; 17°1´11.479ˇˇE. 

 

Čl. 2 

Vymezení  ochranného pásma 

 

                Ochranným pásmem (OP) vymezeným v okruhu 5 km kolem výše uvedeného ohniska 
nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se 
tímto předpisem vymezují katastrální území níže uvedených obcí nebo jejich místních částí:  

 
k.ú. obcí:  Mladeč (696854), Bílá Lhota (603953), Červená Lhota u Řimic (745596), Červenka (621030), 
Haňovice (637131), Hrabí (603961), Hradečná u Bílé Lhoty (603970), Chudobín (637157), Chořelice 
(652784), Litovel (685909), Loučka u Bílska (604607), Měník (745600), Měrotín (696846), Myslechovice 
(637165), Nasobůrky (637173), Nová Ves u Litovle (637181) Pateřín (603988), Řimice (745626), Savín 
(746142), Víska u Litovle (637190) - na okr.Olomouc 
  

 

 

 

http://www.ms-pamatky.cz/mistopis/mspam/kat/k745596.htm
http://www.ms-pamatky.cz/mistopis/mspam/kat/k621030.htm
http://www.ms-pamatky.cz/mistopis/mspam/kat/k637131.htm
http://www.ms-pamatky.cz/mistopis/mspam/kat/k603961.htm
http://www.ms-pamatky.cz/mistopis/mspam/kat/k603970.htm
http://www.ms-pamatky.cz/mistopis/mspam/kat/k637157.htm
http://www.ms-pamatky.cz/mistopis/mspam/kat/k652784.htm
http://www.ms-pamatky.cz/mistopis/mspam/kat/k685909.htm
http://www.ms-pamatky.cz/mistopis/mspam/kat/k604607.htm
http://www.ms-pamatky.cz/mistopis/mspam/kat/k745600.htm
http://www.ms-pamatky.cz/mistopis/mspam/kat/k696846.htm
http://www.ms-pamatky.cz/mistopis/mspam/kat/k637165.htm
http://www.ms-pamatky.cz/mistopis/mspam/kat/k637173.htm
http://www.ms-pamatky.cz/mistopis/mspam/kat/k637181.htm
http://www.ms-pamatky.cz/mistopis/mspam/kat/k603988.htm
http://www.ms-pamatky.cz/mistopis/mspam/kat/k745626.htm
http://www.ms-pamatky.cz/mistopis/mspam/kat/k637190.htm
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Čl. 3 

Opatření v ochranném pásmu 

              Všem chovatelům včel, jejichž stanoviště včelstev se nachází na  území tímto předpisem 
vymezených ochranných pásem dle Článku 2. tohoto Nařízení se nařizuje: 

(1) Provést neprodleně prohlídku včelstev v době příznivých klimatických podmínek z hlediska 
biologie včel s rozebráním včelího díla a v případě zjištění onemocnění plodu uvědomit o tom 
ihned Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, třída Míru 101, 
779 00 Olomouc prostřednictvím těchto kontaktů: tel. č. 585700730, 585700731, ID datové 
schránky: 7xg8dcq, fax: 585700746, e-mail: epodatelna.kvsm@svscr.cz  
  

(2) Zajistit odběr vzorků  včelí měli ze všech úlů na stanovištích včelstev v katastrálních územích 
vymezeného ochranného pásma a jejich neprodlené bakteriologické vyšetření na původce 
moru včelího plodu, pokud toto vyšetření nebylo již provedeno v posledních 12 měsících; jde 
jmenovitě o vyšetření zimní měli v ochranném pásmu. Směsné vzorky ze stanoviště se získávají 
smícháním 10 dílčích vzorků do jednoho směsného vzorku. Chovatelé včel zajistí toto 
vyšetření následujícím způsobem: V termínu do 07.07.2015 umístí do všech včelstev na 
stanovištích zasíťované podložky určené k odběru vzorků  včelí měli. Po 14 dnech podložky 
vyjmou, vloží do nepropustného obalu za celé stanoviště. Vzorky včelí měli spolu se seznamem 
stanovišť s uvedením příjmení, jmen, registračních čísel a celých adres chovatelů včel, 
registračních čísel stanovišť včelstev, počtu včelstev na stanovištích a data odběru vzorků 
předají chovatelé včel  buď na místně příslušné pracoviště KVS Olomouc  nebo do laboratoře 
k tomuto účelu akreditované. 
 

(3) Zákaz přemísťování včelstev a matek z ochranného pásma. Přemístění včelstev a matek uvnitř 
ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS Olomouc, vydané na základě žádosti 
chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku včelí měli 
na přítomnost původce nákazy  předmětných včelstev. V případě přemístění včelstev a matek 
uvnitř ochranného pásma musí být vzorek odebrán v době 2 měsíců před předpokládaným 
přemístěním; v případě přemístění včelstev a matek do ochranného pásma z území prostého 
nákazy, musí být vzorek odebrán v době 12 měsíců před předpokládaným přemístěním. 

 
(4) Zajistit odebrání a odevzdání vzorků zimní včelí měli ( nejvýše od 10 včelstev v jednom  

směsném vzorku) k současnému vyšetření na varroázu a mor včelího plodu, a to 
nejpozději do 15.02.2016 na místně příslušné pracoviště KVS Olomouc  v chovech včel na 
všech stanovištích včelstev  ve vymezených ochranných pásmech tímto Nařízením. Požadavek 
na toto vyšetření řádně vyznačit na objednávce k vyšetření i na obalu vzorků! K zabránění 
případné možnosti rozšíření původce nákazy do chovů zdravých včel, zabalit odebraný vzorek 
zimní včelí měli za jednotlivé stanoviště do nepropustného obalu. Obal musí být řádně označen 
celou adresou chovatele, registračním číslem chovatele včel, registračním číslem stanoviště 
včel, údajem o požadovaném vyšetření a počtu včelstev v daném vzorku a datem odběru 
vzorků.  

 

 

 

Čl. 4 

Sankce 
             Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních 
opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až 
do výše: 

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, 
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikající. 

 
 

 

mailto:epodatelna.kvsm@svscr.cz
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Čl. 5 

 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
             Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) 
veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den 
jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje. Nařízení  Státní veterinární správy  
musí být  každému přístupné u KVS Olomouc, u Krajského úřadu Olomouckého kraje a u všech 
dotčených obecních úřadů. 

 

V Olomouci dne 17.06.2015 

MVDr. Aleš Zatloukal 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj 
podepsáno elektronicky                                      

v zastoupení 
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